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2012. tavaszán kezdődik a pécsi Pintér-kert rekonstrukciója
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hatvanmillió forint támogatást kapott a pécsi Pintér-kert rekonstrukciójára a
KEOP pályázatán.
A mintegy száz éve létesített, és több mint 30 éve országos védelem alatt álló pécsi Pintér-kertet az elmúlt
időszakban csak kisebb részletekben sikerült felújítani. A teljes körű rehabilitációra azért van szükség, mert az elmúlt
évtizedekben a kertben előretörtek az agresszív fajok, miközben a védett vagy fokozottan védett növény- és
állatfajok élőhelyeinek területe csökkent. A Környezet és Energia Operatív Program pályázati támogatása
segítségével a közeljövőben lehetővé válik a kert megújítása. A projekt előkészítési szakasza – amely magába
foglalta a szükséges felméréseket, a tervezést, az engedélyeztetést – lezárult, a tényleges kivitelezési munkálatok
néhány hónapon belül megkezdődhetnek.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A pécsi Pintér-kert rekonstrukciója az értékmegőrzés és a fenntartható kezelés biztosítása
érdekében” című, KEOP pályázatán
60 596 469 Ft támogatást kapott. Az összegből meghatározott növényfajok és állományok ritkítását végezzük el, új
élőhelyek létesülnek és megújul a kerítés, valamint a kert támfalai. A megszépülő kert eredményesen szolgálhatja a
természeti és a történeti értékek megőrzését, a szemléletformálást, az oktatási feladatok színvonalasabb ellátását.
Mindezeken túl szolgálhatja a város polgárai és a városba látogatók napi felüdülését.
A támogatási szerződés aláírását követően kezdődik a közbeszerzési eljárás, melynek során kiválasztják a
kivitelezőt, a munkálatok 2012. tavaszán indulnak.

Példamutató nemzetközi együttműködés - Strasbourgban mutatták be a
Rétisasvédelmi Akciótervet
A Duna által érintett országok egy részében az utóbbi évtizedekben emelkedett a fészkelő rétisasok száma. A
Németországtól Romániáig összesen 15 Duna-menti védett területet összefogó DanubeParks program keretében
elvégzett kutatások eredményei szerint mintegy 550 fészkelő pár él a Duna-menti országokban, ezek közül 192 pár a
folyó közvetlen közelében. A legnagyobb állomány – 226 pár – Magyarországon él, Horvátországban 150,
Szerbiában 90 párt regisztráltak.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával 2009-ben indult és 2012 februárjában befejeződő DanubeParks
program egyik kiemelt célja a Duna-völgy szinte teljes hosszában megtalálható, és a vizes élőhelyekhez erősen
kötődő rétisas védelme.
A Danubeparks programban résztvevő szakemberek megalkották a Rétisasvédelmi Akciótervet. Az akcióterv a Duna
menti országok rétisas állományának védelmi helyzetét elemzi, áttekinti a veszélyeztető tényezőket, és cselekvési
tervet tartalmaz ezen tényezők kiküszöbölésére illetve azok mérséklésére.
Ezen akciótervet mutatták be a Berni Egyezmény Állandó Bizottságának 31. ülésén az Európa Tanács épületében
2011. november 30-án. A prezentációt Georg Frank (Nationalpark Donau Auen, Ausztria) és Gáborik Ákos

(Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság) tartották. Az előadáson megismertetett Rétisasvédelmi Akcióterv a
résztvevők körében egyértelmű elismerést és sikert aratott, a hozzászólók példamutatónak nevezték a program
keretében létrejött nemzetközi együttműködést, és egyértelmű támogatásukról biztosították az akciótervet.
A Berni Egyezmény Állandó Bizottsága az ülés december 2-án kiadott záródokumentumában 156 (2011) számmal
ajánlást fogalmazott meg a Duna-menti Rétisasvédelmi Akciótervben foglaltak végrehajtásáról.
Az akcióterv dokumentuma, valamint a Berni Egyezmény Állandó Bizottságának 31. ülésén bemutatott prezentáció
honlapunkról (www.ddnp.hu) letölthető.

DanubeMap - a védett területek turistatérképe
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a DanubeParks pályázat keretében elkészíttette a Duna-menti védett
területek internetes turistatérképét. A 8 nyelven elérhető webes térképen a felhasználó számos megjelenítési
lehetőség közül választhat. A térképen a védett területek mellett számos turistaút, kerékpárút, tanösvény, látnivaló
jeleníthető meg választható felbontással és részletességgel. Az igény szerint ki is nyomtatható térképen
útvonaltervezésre, nyomvonalak rögzítésére is lehetőség van. A Java alapú térkép-megjelenítő szoftvert használó
honlapon a térkép mellett képeket, leírásokat is találhatnak az érdeklődők az egyes védett területekről, látnivalókról.
A térkép a www.danubemap.eu, a www.dunaterkep.eu, valamint a www.donaukarte.eu címeken egyaránt elérhető.

Ahol a folyók összekötnek
A természeti értékek megismerése által fejlődhet tovább a Baranya megyében, valamint a horvátországi EszékBaranya régióban élők helyi identitástudata, a környezeti-természeti értékek iránti elkötelezettsége. Ezt a célt
szolgálja a Duna-Dráva Nemzeti Pak Igazgatóság és két horvátországi szervezet együttműködésében, A
Magyarország-Horvátország IPA - Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) pályázatának segítségével
megvalósuló projekt.
A négy periódusban megvalósuló, 176.777 euro összköltségű projekt keretében elkészül a Béda-Karapancsa
Tájegység értékleltára, megújul a kölkedi Fehér Gólya Múzeum oktatási tevékenysége és oktatási infrastruktúrája. A
résztvevő magyar és horvát partnerek közösen készítenek el egy oktatófilmet, mely a Duna szabályozásának
természetre, valamint a térség lakóinak életére gyakorolt hatásait mutatja be. A terepen való tájékozódást és
ismeretszerzést fogják segíteni a horvát-magyar kétnyelvű tájékoztató táblák; az oktatást, szemléletformálást
nyomtatott foglalkoztató füzet, valamint elsősorban a gyerekek számára összeállított NatúraKódex fogja szolgálni.
A projektről bővebb információ honlapunkon található (www.ddnp.hu).

Közel száz rajz érkezett a felhívásra
A petesmalmi Vidra Park jól sikerült "Ősz- köszöntő" programjához kapcsolódva, valamint az őszi jeles napokat
figyelembe véve a VidraPark rajzversenyt hirdetett a BNI tagiskoláinak körében. A felhívásra összesen 96 pályamű
érkezett, melyeket a VidraPark és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontja
vezetőségéből álló zsűri bírált el. Remek alkotások születtek és nagyon nehéz volt a zsűri tagjai számára a választás.
A döntőbe 27 tanuló 28 rajza jutott be, közülük kerültek ki a díjazott művek. Az első három helyezett a petesmalmi
VidraPark felajánlását nyerték, a különdíjasok pedig a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékait kapták. A
díjátadót Buchert Eszter, a DDNPI igazgató-helyettes asszonya nyitotta meg, köszöntőt mondott a Somogy
Természetvédelmi Szervezet elnöke, Tömösváry Tibor.
Ősszel három, természethez kötődő világnapot is ünnepelhettünk - Állatok Világnapja (okt. 4.), Madármegfigyelő
Világnap (okt. 8.), Földünkért Világnap (okt. 21.), így a téma adott volt a rajzpályázat kiírásához. November 25. a
Magyar Madártani Intézet Napja, és nagy örömünkre szolgált, hogy ezt a napot is megünnepelhettük, hiszen számos
madárportrét készítettek alkotóink, nagy sikerrel.
A pályázat díjazottai:
1. Horváth Aisa - Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Barcs
2. Stofa Edit - Xantus János Általános Iskola, Csokonyavisonta
3. Németh Niké - Deák Ferenc Általános Iskola, Barcs

Különdíjasok:
Kecskés Rebeka - Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Barcs
Migács Dominika - Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Barcs
Borsos Péter - Deák Ferenc Általános Iskola, Barcs
Bogdán Edina - Xantus János Általános Iskola, Csokonyavisonta
Princz Alexandra - Deák Ferenc Általános Iskola, Barcs
Nuszpl Sára - Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Barcs

Bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartása
Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket bemutatóhelyeink ünnepi nyitva tartásáról.
Pécs, Pintér-kert Arborétum
december 23.: 8:00-14:00
december 24-26.: zárva
december 27-30.: 8:00-11:00
december 31-január 1.: zárva
Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang
december 23.: 11:00-16:00
december 24-26.: zárva
december 27-30.: 11:00-16:00
december 31.: 10:00-16:00
január 1.: zárva
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
december 23.: 10:00-15:00
december 24-26.: zárva
december 27-31.: 10:00-15:00
január 1.: zárva
Mohácsi Történelmi Emlékhely
december 23.: 9:00-16:00
december 24-25: zárva
december 27-31: 9:00-16:00
január 1.: zárva
Kölked, Fehér Gólya Múzeum
A múzeum december 19-január 2-ig zárva tart.
Szársomlyó, szakvezetéses túrák
December 24-január 3-ig nem indul túra.

Már öt tanösvény járható végig internetről letölthető vezetőfüzettel
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén immár öt úgynevezett „e-tanösvény” található, melyek a
www.ddnp.hu címről letölthető vezetőfüzet segítségével járhatók be. Amellett, hogy az útvonalakat felkereső
természetbarátok így folyamatosan aktualizált információkhoz juthatnak, a füzetes tanösvények költségcsökkentési
és vandalizmus elleni előnyeit kiegészíti egy kiemelten környezettudatos elem is: az internetről letölthető információs
anyag kizárólag az érdeklődők nyomtatják ki, lecsökkentve így a felesleges papírfelhasználást, nyomtatást.
A letölthető útvonalvezető és információs anyagok, valamint a tanösvények mentén a fákra, vagy kövekre festett
emblémák és állomás-jelző számok segítik az önálló bejárást, de természetesen igazgatóságunk szakembereitől
szakvezetés is igényelhető.

A „letölthető tanösvények” a következők:
KÖVIRÓZSA TANÖSVÉNY - Kővágószőlős, Jakab-hegy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
AMMONITESZ TANÖSVÉNY - Villány (Templom-hegy Természetvédelmi Terület)
DENEVÉR TANÖSVÉNY - Abaliget (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet)
TŐZIKE TANÖSVÉNY - Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet)
FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY - Töröcske (Zselici Tájvédelmi Körzet)

Az éjszakai égbolt rövidfilmeken
A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen
nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Itt található Európa első
Csillagoségbolt-parkja, mely 2009 novembere óta viselheti e megkülönböztető címet. Itt, valamint hazánk más,
alacsony fényszennyezettségű területein készültek a Zselici Csillagoségbolt-park, valamint Az éjszaka ritmusa
című rövidfilmek, melyek mostantól megtekinthetők a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság YouTube-csatornáján
(www.youtube.com/ddnpi), valamint az igazgatóság honlapjáról (www.ddnp.hu) közvetlen link segítségével.

Magyar Turizmus Kártyával kedvezményesen a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság bemutatóhelyein
2012-től a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei közül az alábbiakban felsoroltakat a Hungary Card
(Magyar Turizmus Kártya) hálózathoz kapcsolódva kedvezményesen látogathatják a kártya birtokosai. Részletes
információk: www.hungarycard.hu
Mohácsi Történelmi Emlékhely
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
Kölked - Fehér Gólya Múzeum
Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont

Téli madáretetés
Az etetési szezon elején jó tisztázni az ilyenkor felmerülő gyakori kérdéseket. Mikor etessünk? Általában a tartós
hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz igazítva december elejétől február végéig
tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot, hiszen az
etetéssel a szokásosnál jóval több madarat vonzunk a területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra kis vendégeinket,
és máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulnak. Különösen nagy a veszélye ennek
ónos esők, havazások idején.
Mivel etessünk? A leggyakoribb a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – megfelelő, hiszen
ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthetünk olvasztott faggyú és különböző magok
keverékéből „madárkalácsot”. Ez boltban is kapható cinkegolyó néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj,
szalonna is kedvelt étele madarainknak. A rigók, vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt zöldséget, főtt rizst, főtt
tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút adjunk. Figyeljünk
arra, hogy a kihelyezett eleséget védjük az időjárástól (Legyen teteje az etetőnek).
Mit ne etessünk? Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. Kerüljük a sózott
vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. A madáretetésnek elsődleges célja,
hogy a madarakat a táplálékban szűkös időszakon átsegítsük, de az etetőn zajló élet megfigyelése is sok örömet
jelent.
Gregorits János, természetvédelmi őr
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Fejlesztések Szentborbáson a MOL Nyrt. támogatásával
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Szentborbáson található oktatási központjának épületét 2010. folyamán
felújította. A központ berendezésére, az oktatási eszközök, valamint az ökoturisztikai infrastruktúra kialakítására a
MOL Nyrt. támogatásának felhasználásával nyílik lehetőség. Az oktatási központban az oda ellátogató diákok,
csoportok megismerhetik a Dráva menti területek természeti értékeit, valamint a két szomszédos ország Horvátország és Magyarország - határmenti vidékeinek kultúráját, néprajzát is. A központ szervezett táborok,
diákprogramok, pedagógus továbbképzések helyszíne, kenutúrák bázishelye lesz.

PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

2012. évi eseménynaptár
Munkatársaink 2012-ben is szakvezetéses túrákkal, aktív természetvédelmi programokkal, előadásokkal, a
gyerekeknek szóló Kis Természetbúvárok Szakkörével és pecsétgyűjtő programsorozattal, valamint érdekes
újdonságokkal – többek között a biológia úttörőiről szóló előadássorozattal - várják az érdeklődőket. 2012-ben is
megszervezzük a már hagyományosnak mondható jelvénygyűjtő túráinkat, melyekre szeretettel várjuk minden régi és
új túratársunkat! A legtöbb jelvényt összegyűjtő túrázókat az új esztendőben is értékes ajándékokkal lepjük meg a
fotóvetítéssel egybekötött évzáró rendezvényünkön. Honlapunkon (www.ddnp.hu) már elérhető a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évi eseménynaptára, amely a már hagyományosnak tekinthető túraprogramok
mellett számos újdonságot is tartalmaz. Az új esztendőben is szeretettel várjuk a természetkedvelőket
programjainkra!

Környezeti nevelési programok honlapunkon
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett nagy hangsúlyt fektet a
szemléletformáló, oktató tevékenységre is. Ennek kapcsán állítottuk össze a környezeti nevelési témájú
programajánlatainkat, melyeket mostantól a www.ddnp.hu címen, honlapunk Oktatás, ismeretterjesztés
menüpontjából lehet elérni. Az ajánlatban minden korosztály számára található megfelelő programtípus, melyek
nagyszerű lehetőséget kínálnak a természettudományos oktatás kiegészítésére, színesítésére. Az ajánlatok
között megtalálható a Tettye Oktatási Központ, valamint az Abaligeti-barlang és a hozzá kapcsolódó környezeti
nevelési ajánlat, mindemellett a drávaszentesi Dráva Kapu Bemutatóközpont és a kölkedi Fehér Gólya Múzeum
oktatási ajánlata is.

Programok a Tettyei Mésztufa-barlangban
A Mandula Gyermektáncszínház és „A Hetedik” Kortárs Táncműhely a karácsonyvárás jegyében bemutatja az
„Angyal-leső” című művészeti performance-ot a Tettyei Mésztufa-barlangban 2011. december 16-án 17:00
órakor. A zene, az ének, a tánc és a költészet eszközeivel idézzük meg a karácsony misztikus világát.
December 18-án a Tettyei Mésztufa-barlangban Ribizli bohóc várja a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket zenés
karácsonyváró programmal 11:00 órára.
A programokról bővebb információ olvasható honlapunkon (www.ddnp.hu).

Barlangi manó túrák Abaligeten
A barlangok varázsát kínálja gyermekeknek a mesés elemekkel átszőtt program, mely december 17-én 10:00 és
12:00 órai kezdettel rendezzük meg az Abaligeti-barlangban. A bábelőadáson Moszanka és Pipisztrella segítségével
ismerhetik meg a résztvevők a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi mindenre
érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, a maximális
létszám: 40 fő/csoport. Tel.: 72-498-766, 30-377-3387. Részletes információ: www.ddnp.hu.

Készülés a karácsonyra
2011. december 19-én 15:00 órai kezdettel a pécsi Tettye Oktatási Központban a Kis Természetbarátok
Szakkörének foglalkozásának központi témája a karácsonyra való készülődés lesz. Az elsősorban 8-13 éves
diákoknak ajánlott, másfél órás foglalkozáson a résztvevők többek között madárkarácsonyfát is készíthetnek. A
foglalkozásokon való részvétel díja 200 Ft/fő. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási
Központ, Pécs, Tettye tér 8. Információ: 72/517-223, 30/300-3091, e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu.

Meditáció és hangséták az Abaligeti-barlangban
A különleges formakincséről, cseppköveiről híres Abaligeti-barlangot most két új, egyedi túralehetőség keretében
ismerhetik meg az érdeklődők. A meditációs túra keretében a barlang megismerése mellett a résztvevőknek alkalmuk
nyílik 30 percen át gondolataikba, meditációba mélyülni, ezáltal a hétköznapok zajaitól, problémáitól eltávolodni a
Bodó-hegy belsejében, 40 méterrel a felszín alatt. A hangséta során a barlangi patak megannyi hangjára
koncentrálva, csendben, lassan járhatják végig a résztvevők a barlangot. A program során a vizuális élmények mellett
kiemelt szerepet kap a hangok különleges, sajátos világa. A kétféle túra kombinációjára is lehetőség nyílik. A túrák
időtartama kb. 1 óra. A programokon előzetes bejelentkezést követően lehet részt venni. Részletes információ:
www.ddnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Turisztikai és Közkapcsolati Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 72/518-221, 72/518-222
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.

